Diachila arctica Gyll. (Col. Carabidae)
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En lappldndsk vitnrossemyr i augusti
det finns fi biotoper som ser
M-'-ren ligger dir plan
tristare ut vid val av insamlingsstiille ftir skalbaggar.
och betr]'ckt under fjillen, omkransad av ftirvridna fjnllbjtirkar i knotiS
kamp ftir tillvaron. Hir och ddr smi silverbldnk som lingre ut kedjas i ett
slingrande bickdrag, medan bruna barflickar vid kiillspringen varnar fiir
felsteg. En frisk bliitmyr med stora tdcken av Sphugnum apiculatum och
Sphallnum /uscum-tuvor ett 20-tal meter utAt i den ndrmaste bukten. Utanftir dvervigande Eriophorum oaginatum och Corer-arter nled Carer tosttata
som dominant. Pi luvorna vixer ,{ndrome{la polilolia, ltaccinium orVcoccos,
Betula nono och pA de inre dessutom Rubus chemqemorus och Salix lapponum. Drosera anglica och rotundilolia flirgar hir och dffr meterlinga filt
brunrtida.
Nyss ankomna till Vietas stod nu vinnen Bengt Ehnstrtim och jag hir vid
m1'rkanten och kramade vera tillstAnd att samla insekter i Stora Sj6fallets
nationalpark.
Htir borde sagodjuret Diachila arctica finnas.
Yi visste genom Carl II. Lindroths uppgifter om ett interglacialt fynd frin
Hirndn, Angermanland, att arten er ursvensk och att den sannolikt Overlevt
isliden i Petsamo-omridet samt att den sydligaste finska fyndorten
Sodankyll
lAg pA samma breddgrad som Vietas. Arten ir pi 1900-talet
(Nils
Htiglund
I
antriffad i Soppero
ex.) och i dvrigt endast i Tornetreskornridet (Carl H. Lindroth I ex., Thure Palm 3 ex., Nils Linnman I ex.).
Th. Palur (1958) har liimnat en utftirlig beskrivning av sin fyndplats: rav de
gjorda iakttagelserna skulle Diachila {r.caic( leya i myrarnas kirrartade
partier, dir yegelationen er tet, hOB och frodig, der bottnen bestiende av
mossa (dock ej Sphagna) och ett ndtverk av sammanflitade, sega vextrirlter
iir gungflyartad samt ddr vattnet er friskt och i nigon mln rtirligtr. Han
anvdnde sig av metoden nedtrampning av vaxttecket under valtenytan och
anmiirker, att de funna exemplaren ej genast fltit upp titl ytan utan rett
linge h6ll sig dolda i bollenmossan, innan de savligt kom uppkravlande pi
gresstrAn.

Fdrsta f(irsiiket gjorde vi en dyster regnviidersdag i etl stort Sphagnum
arpicularum-tecke, ddr mossan lattare en i omgivningen kunde trampas ner
under vattenytan. Kvadratmeter efter kvadratrueter undersiiktes. Under tiden
hade Ehnstrtim kommit till en annan bukt i myren, som mera motsvarade
Palms beskrivning- tat, hiig vegetation. mossa (dock ej Sphagna) i bottnen.

Efter nflgon tinrme kom han tillbaka och frAgade: Har Du ffltt negot? Jag
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fick en konstig, fiirklarad blick: DIA-
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Under 8 dygn derefter, mestadels mellan kl. 18-22, undersiikte vi myren.
huvudsakligen i detta Sphagnumomride. Det mi ndmnas att vi inte antreffade nlgon Diochila i omriden med annan mossa i bottnen. Genom att silta
vitrnossa i nigot upphdjda partier och runt basen av Spiognum fuscrrm-luvor
antrAffades Atskilliga exemplar, likasi med hjiilp av ett 20-tal utsatta fAngstskilar med glvkol. Sistnimnda metod linnade dessutom virdefulla upplysningar om artens levnadssatt, t.ex. 1 ex. i en skil placerad tiyerst i en htig,
fast Sphagnum fuscun-tuva och 2 fullt vitala ex. simmande i samura skil
en morgon.
Inte en enda larv pAtrdffades. En puppa, som l&g fritt i mossan 15 cm iiver
yattenytan, klecktes efter 4 dagar och irnagon var utfdrgad efter I'tterligare
.3 dagar. Ca 90 o/o av de infAngade exemplaren var nyligen klickta och nigra
var innu si mjuka att de deformerades vid prepareringen. De 6ldre djuren
var nastan svarta med matt kopparglans och svag kopparriid markering i
punktraderna, medan de tivriga var kopparglinsande med nrer eller nrindre
breda, gritnt skimrande band liings tlckvingarnas punktrader, tigonens innersidor och huvudets framkant. Negra tivervegande grOna exemplar antreffades inte. Anmerkningsvert ir, att 80 o/o av de funna exemplaren var hannar.
Som fiiljedjur till Diacftila orcaic( noterrdes fdljande arter:
Elaphtu$ lapponicas Gyll. (2 ex., gr6n
o. koppargl.)
Agonum consimile Gyll. (flera ex.)
Agabus conlinis GyU. (puppor kl. efter

3 dgr.)
Agabus aasastietnae Sahlb, (puppor o.

nykt.)

Ilgbius angustior GyU. (puppa kl. efter
5 dgr.)
Hgdrobitrs luscipes L.
Atpedium brunnescens J. Sahlb.
(allmin)

StenIIs biloucoa@lus Cyll.
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cd.Dona.ius Gyll.
hyperDoreus J. Sahlb.

juno F.
nireus Fauv.
umbratits Csv

Lat htu bium t e r minatu m
Pftilonthus nig.ila Gr.

Gt

-

Ggmnusa Drericollis Payk.
Atheta alpesttis Heer (alLnin)

I slllproven och i det fria visade den relativt stora skalbaggen prov pA en
ovanlig fdrmlga att d0dsstilla dOlja sig i mossan fdr att i nista iigonblick
snabbt springa ivdg och vid ftirsta legliga tillfiille sti pi huvudet och kravla
sig nerit. I bostaden fiirvarade levande djur har fiirsiiksvis satts in i kylskflp
(*8"), bl.a. ftir art rntijliggtira fotografering. Detta visade sig dock synnerliSen svefi di de nflstan omedelbar], sedan de tagits ut ur kylskipet, hade
full riirelseftirmriga, d.v.s. vid omkring +10o. \'id prov i en delvis belyst,
cirkulerande burk kunde et Diachila springa utan uppehill mot en skuggig
yta under 20 minuter. Larverna synes vara beroende av friskt, gerna negot
rtirliSt vatten och det varma delvis multnande underskiktet av mossan strax
ovan valtenylan. Hdr fanns i augusli endast enslaka dipterlarver av olika
arter. I juni och juli, d.v.s. under den intensivaste utvecklingsperioden, torde
Diocltilc-larverna deremot ha obegriinsad tillgflng till bytesdjur, frimst
dipterlarver.
Imagines dr s1'nnerligen ljuskansliga och doljer sig under dagen djupt
nere i Sphn.rTnum-tecket. Mot kviillningen gir de htigre upp bland mossan,
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alltftir kyliga natter iir deras rtirelseftirmiga oventat stor. Efter
klickningen i juli-augusti torde deras nattliSa aktivitet i fiirsta hand gilla
uppsiikandet av limpliga iivervintringslokaler i hiigre och torrare beldgna
partier av luvor och myrkanter. I Finland har arten antriiffats i antal tidigt
pi yaren, vilket skulle kunna tyda pi en motsvarande vandring ut till
blijtare delar av myren, ut till lemplga fortplantningslokaler.
Otvivelaktigt har irets sdltsl'nt soliga och varma sommarviider gynnat
insekternas utveckling. Under de fdrsta t0 dagarna i augusti hade vi nistan
rekordvarmt vAder med temperaturer pA 12-22c , vilket sAkerligen verksamt
bidragit till vAra mtijligheler att i nagorl mfln klarliigga levnadssattet hos
sagodjuret Ditchila drclica, som h6rigenom kanske inte blir si sAllsynt.
Sista kviillen ner skymningen sjtink tiver m)'ren, sonl skall stoppas stinn
av sprangsten fren \rattenfalls lunnlar, hoppades vi fl komma tiltbaka si
snart som nrtijligt ftir att kunna fortsetta vira understikningar.
Yi vlndrade ner till viinnen.{ke Lagerssons onrbonade gistfrihet i Iielasbygget
endast limlarna skillde ldsmvnt i vdgbanken.
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Die hochnordische Iieferart Di(chilo d.crica G]'ll. rrurde anfangs .{ugust 1966 auf
einem bebelaudartigen Torfmoossumpf in Lule Lappmark zahlreich gefunden. Das
lloor rvurde durch einen kleinen Bach mit frischem Wasser \'ersorgt. Imagines *
lebten tief in der Torimoosdecke nahe an der \\'asserotreretrva 80 or'o ]Iinnchen
fliche, besonders an -der Basis kleiner Hiigel und rvurden durch Siebverfahren
gelangen. Die lichtscheue Art ist ge6en liilte sehr abSehertet und be\yegt sich lebhaft
schon um +10 G. \Yahrscheinlich sind die am meisten neugeschliipften Iiiifer nun
auf \\'anderung ge\yesen, um in h6hcren und diirreren Teilen des lloorufers
geeignete UelrcrNinterungslokalitAten zu finden.
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